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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament
Núm.: 3
Caràcter: extraordinari i urgent
Dia: 19 de març de 2018
Inici: 17:00
Acabament: 17:10
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Alcalde president:
Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart
Els/les regidors/res:
Sr. Pere Suñer Vilanova
Sra. Carme Serra Casamitjasa
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sr. Sebastià Folcrà Nou
Excusen: La Sra. Mireia Solé Hernández i la Sra. Elena Llongarriu Guillamet.
Actua de secretària la Sra. Cristina Reig Franch comissionada per l’Organisme Autònom
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries
de Secretaria.
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte
de tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de la urgència de la convocatòria.
2. Proposta de nomenament del jutge de pau titular del municipi de Molló.
3. Proposta de modificació de pressupost número 05/2018en la modalitat de concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. Aprovació de la urgència de la convocatòria.
Se sotmet a votació l’aprovació de la urgència de la convocatòria que s’aprova per
unanimitat dels assistents.
2. Proposta de nomenament del jutge de pau titular del municipi de Molló.
Expedient 9999-000047-2018
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Vist l’expedient instruït per al nomenament del Jutge de pau titular d’aquest municipi per
haver-se exhaurit el termini de quatre anys pel qual fou nomenat l’anterior Jutge de pau.
Atès que per a l’elecció d’interessats es va obrir la convocatòria per presentar sol·licituds per
un termini d’un mes natural a comptar des de la publicació de l’edicte al BOP (núm. 23, de
data 1 de febrer de 2018) i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Atès que ha finalitzat el període d'exposició pública de l'anunci en tots els mitjans de
comunicació publicats, i que durant aquest s'ha presentat la sol·licitud següent:
- Josep Ricart Corcoy
Que a la sol·licitud presentada hi ha adjunt el currículum vitae del candidat així com fotocòpia
del DNI dels mateixos.
Comprovat que el candidat indicat reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
l'art. 1.2 del Reglament esmentat (ser espanyol, major d’edat i no estar incurs en cap de les
causes d’incompatibilitat que estableix l’article 303 de la LOPJ), valorant-se molt positivament
la tasca realitzada pel Jutge de Pau titular, el senyor Josep Ricart Corcoy, en l'exercici de llur
càrrec actual d'ençà el seu primer nomenament l'any 2013.
Atès que el procediment per al nomenament dels jutges de pau titulars i suplents està previst
en els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, i en el
Reglament 3/1995, de 7 de juny. Corresponent al Plenari municipal escollir les persones que
han d’ésser nomenades per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Atès que el Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres és l'òrgan
competent per a l'elecció del jutge de pau titular i substitut, en virtut del que disposa l'article
101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Per tot això proposo al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la renovació del Sr. Josep
Ricart Corcoy en el càrrec de Jutge de Pau titular del municipi.
SEGON. Comunicar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a
Barcelona, Secretaria del Govern de Jutges de Pau, així com al Jutjat de Primera Instància i
Instrucció Únic de Ripoll, a fi que procedeixin als tràmits pertinents.
TERCER. Comunicar el present acord a la persona interessada.

La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.
3. Proposta de modificació de pressupost número 05/2018 en la modalitat de
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria.
Expedient: 9999-000094-2018
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a les quals
no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons queda justificat en la
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Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de romanent líquid de tresoreria
segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior.
Atès que en data 12 de març de 2018 es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 16 de març de 2018 es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment
d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va informar la proposta
d’Alcaldia de modificació de pressupost.
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018 en la
modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior i, d’acord amb el
següent detall:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
Aplicació pressupostària

Descripció

Import

a) 2018

1.164.21202

CONSERVACIO I MANTENIMENT DEL
CEMENTIRI

5.000,00€

b) 2018

1.165.21302

CONSERVACIÓ
I
ENLLUMENAT PÚBLIC

REPARACIÓ

9.000,00€

c) 2018

1.165.62300

MILLORA
ENLLUMENAT
ESPINAVELL

PUBLIC

12.000,00€

d) 2018

1.170.62900

MOBILIARI URBÀ

10.000,00€

e) 2018

1.338.22607

FESTES POPULARS

11.000,00€

f) 2018

1.414.21002

DESENVOLUPAMENT RURAL I SUPORT
RAMADERIA

3.908,10€

g) 2018

1.432.22605

PROMOCIO I FOMENT DEL TURISME

2.000,00€

h) 2018

1.454.619

i) 2018

1.920.15100

GRATIFICACIONS

j) 2018

1.920.22703

SERVEIS JURÍDICS

MILLORA I CONDICIONAMENT
CAMINS MUNICIPALS

DE

20.000,00€

500,00€
1.000,00€
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k) 2018

1.943.46700

l) 2018

1.1621.46502

APORTACIONS CONSORCIS

1.000,00€

APORTACIO CCR, SERVEI RECOLLIDA
I TRACTAMENT RSU

1.000,00€

TOTAL DESPESES

76.408,10€

CONCESSIONS DE CRÈDIT EXTRAORDINARI:
Alta en Concepte de Despeses
Aplicació pressupostària

Descripció

Import

m) 2018

1.450.61901

ALTRES INVERSIONS ESPINAVELL:
APARCAMENT I PARC INFANTIL FASE
2

66.000,00€

n) 2018

1.161.62300

MILLORA CLORACIÓ DIPÒSITS AIGUA

20.000,00€

o) 2018

1.334.22602

PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL
TOTAL DESPESES

6.000,00€
92.000,00€

Alta en Concepte d’Ingressos
Aplicació pressupostària
2018.1.87000

Descripció

Import

Romanent líquid de tresoreria per
despeses generals

168.408,10€

TOTAL

168.408,10€

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data
dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.

La secretària,
Cristina Reig Franch

L’alcalde,
Josep Coma Guitart
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